
Konsiderata etike për raportimin mbi 

COVID-19 

Qëkur Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli Coronavirusin e ri (COVID-19) një 

pandemi, gjithnjë e më shumë gazetarë në të gjithë botën janë tërhequr për të raportuar në vijat e 

para të krizës globale, shkruan Senami Kojah për IJNet. 

Origjina dhe përhapja e virusit, reagimi i qeverive dhe individëve dhe retorika që ka pasuar  

paraqesin një seri dilemash unike për gazetarët që navigojnë në të panjohurën. Të kuptuarit se si 

t’i perballojme konsideratat etike është e rëndësishëm  për të dhënë një raport të ekuilibruar, të 

drejtë dhe të saktë të asaj që po ndodh gjatë pandemisë. 

Raportimi i lajmeve për vdekjen 

Kur raportoni lajmet e fundit për vdekjet nga komplikimet për shkak të COVID-19 - veçanërisht 

kur është i përfshirë një personalitet i shquar - gazetarët duhet të konsiderojnë të largohen nga 

emocioni i raportimit të ngjarjes dhe të marrin pak kohë për të verifikuar me policinë ose 

autoritetet lokale nëse familja e të ndjerit është informuar. 

Pas të dhënave, ka jetë njerëzore të cilat do të preken nga humbja e një të dashuri. Gazetarët 

duhet të jenë të kujdesshëm për të mos ofenduar ndjeshmërinë e audiencës së cilës i shërbejnë. 

"Shifrat e vdekjeve janë fakte, dhe faktet mbeten themeli i gazetarisë. Besoj se botimi i shifrave 

të vdekjeve duhet të bëhet me gjuhën e duhur, e cila tregon ndjeshmëri dhe respekt për jetën e 

njeriut", thotë Eniola Akinkotu, një gazetar në vijën e parë të raportimit për COVID- 19 për 

gazetën më të lexuar të Nigerisë, Punch. 

Në një histori mbi qasjet etike për të raportuar mbi vdekjen, Sal Lalji, menaxher i shtypit dhe 

marrëdhënieve me publikun në Samaritans, inkurajon gazetarët të bisedojnë me familjet para se 

të përdorin imazhe nga media sociale për një shkrim. "Kur një person vdes, nëse ata janë në 

qendër të një lajmi, në të vërtetë mund të jetë mjaft shqetësuese të shohësh imazhe që ka marrë 

media nga faqet e rrjeteve sociale, pasi këto nuk janë imazhe me të cilat domosdoshmërisht një 

familje e prekur do të donte që ky individ të kujtohet.” 

Respektimi i konfidencialitetit të burimeve 

Gazetarët mbështeten në burime për të dhënë informacione nga brenda, të cilat përndryshe nuk 

do të ishin në gjendje t’i aksesonin. Natyra e paparë e mbulimit të COVID-19 do të thotë se 

shumë informacione vijnë nga njerëz që janë në vijat e para të pandemisë. 

Çdo burim duhet të pyetet nëse ata mund të identifikohen me emër në një histori, veçanërisht 

burime që mund të jenë të ndjeshme ndaj përdorimit të informacionit të tyre. Këtu përfshihen 

infermierë, mjekë, sinjalizues në spitale dhe institucione qeveritare, staf i pakënaqur, burime që 



ofrojnë informacion mbi trajtimin dhe menaxhimin e pacientëve, dhe njerëz që kanë dijeni për 

mbulimin e shifrave të viktimave ose të shkallës së infeksionit. 

Gazetarët kurrë nuk duhet të supozojnë se burimet e tyre dëshirojnë të emërtohen. Është 

thelbësore të kërkosh  miratimin e tyre dhe të reflektosh atë që ata të lejojnë të japësh për 

shkrimin. 

Eshtë gjithashtu e rëndësishme të siguroheni që burimet nuk janë të identifikueshme nga 

konteksti. 

Manuali i Lajmeve ofron një shembull: "Sekretari i Kryeministrit mund t'ju ketë dhënë 

informacione sekrete në confidence ose off rekord. Nëse shkruani shkrimin duke iu referuar  

‘burimeve në stafin personal të Kryeministrit’, rrezikoni të ekspozoni burimin tuaj, veçanërisht 

nëse ka vetëm një ose dy persona në stafin e tij personal.  Mund të jetë më mirë t'i referoheni  

‘burimeve në departamentin e Kryeministrit’ nëse është një departament i madh ... Ju duhet të 

balanconi nevojën për të treguar që burimet tuaja janë afër qendrës së informacionit (dhe për 

pasojë të besueshme), përkundrejt nevojës për të mbrojtur identitetin e një burimi konfidencial." 

Ruajtja e konfidencialitetit të burimit tuaj është e rëndësishme nëse doni që t'ju besohet me më 

shumë informacion në të ardhmen. 

Verifikimi i të dhënave 

A mund të verifikohen të dhënat tuaja? Kjo është pyetja më e rëndësishme për gazetarët që 

përdorin të dhëna gjatë pandemisë COVID-19. Ka shumë të dhëna që vijnë nga vende dhe 

organizata të ndryshme gjatë pandemisë që tregojnë shifrat e viktimave, fondet e alokuara për 

pajisjet mjekësore dhe ndikimin e virusit në jetën në përgjithësi. 

Por të dhënat mund të jenë të gabuara, të keqpërfaqësuara, të mos kenë kontekst dhe madje të 

sajohen/shpiken, prandaj, gazetarët duhet të shfrytëzojnë plotësisht verifikimin dhe hetimin 

professional.  

Në një artikull mbi vizualizimet e të dhënave të koronavirusit, Joel Selanikio, një ish-investigues 

i Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve tregon se si hartat e përdorura nga CNN dhe The New 

York Times për të "ndjekur pandeminë" mund të shtrembërojnë të dhënat. 

Për shkak të dizajnit të një harte, dukej sikur i gjithë territory i Kinës ishte prekur nga virusi në 

fillim të shkurtit, ndërsa në të vërtetë kishte vetëm rreth 35 mijë raste në një popullsi prej 1.4 

miliardë njerëzish - duke prekur vetëm 0.002% të popullates kineze. Në një shembull tjetër, në 

një hartë e CNN që tregon përhapjen globale të "koronavirusit",  Amerika e Veriut, Europa, 

Australia dhe Rusia, së bashku me Kinën, janë infektuar në mënyrë solide. Por në kohën e 

botimit, kishte vetëm 12 raste në SHBA, në një popullsi prej 330 milion. 

Përdorimi i numrit kumulativ të rasteve kur raportoni mund të jetë i dobishëm në krahasimin e 

COVID-19 me shpërthime të tjera si SARS, por nuk mund të jetë i besueshëm për gjurmimin në 

kohë reale, sepse ai nuk zbret kurrë. Shumë njerëz janë rikuperuar, disa kanë vdekur dhe disa 



janë ende duke marrë trajtim, kështu që nuk mund të përdoret për të vlerësuar trendin e 

pandemisë. 

Gazetarët duhet ta bëjnë këtë dallim për të siguruar që të dhënat që ata i shfaqin audiencës së tyre 

nuk janë statike dhe mund të përdoren për të gjurmuar progresin në kohë reale pa nënvlerësuar 

ose mbivlerësuar ndikimin e pandemisë. 

Raportimi i racizmit dhe hate speech-it 

Që nga perhapja e COVID-19, gazetarët janë përballur me sfidën e raportimit të hate speech dhe 

racizmit nga udhëheqësit kryesorë botërorë dhe aktorët e industrisë. Në SHBA, për shembull, 

Presidenti Donald Trump haptas dhe në mënyrë të përsëritur i referohet COVID-19 si "virusi 

kinez", duke ngjallur frikën e veprimeve të urrejtjes me motive raciale. 

Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetit, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ai ishte 

nënshtruar komenteve raciste dhe kërcënimeve me vdekje për muaj të tërë për shkak të punës së 

tij, ndërsa mbikëqyrte reagimin global ndaj pandemisë. 

Media është më pak e vetëdijshme, ose ndoshta më konfuze, në lidhje me përgjegjësinë e saj për 

të mbuluar newsmaker-at që mbrojnë intolerancën. Kjo është pjesërisht sepse çështjet janë vërtet 

komplekse, dhe nuk janë të përshtatshme për formulat e thjeshta etike. Praktikat më të mira 

nënkuptojë paralajmërimin e shoqërisë ndaj agjentëve të urrejtjes, por pa u dhënë atyre një 

udhëtim falas që ekzagjeron rëndësinë e tyre dhe amplifikon pikëpamjet e tyre në mënyrë jo 

kritike. Mund të jetë e vështirë të arrish ekuilibrin e duhur, sipas Rrjetit Etik të Gazetarisë. 

Hate speech-i nuk duhet të ‘festohet’ kurrë në tituj në mënyrë që përcuesit e saj të mos ndiehen të 

respektuar.  Raportimi i reagimeve ndaj hate speech-it mund të jetë një mënyrë më e mirë për të 

treguar historinë, thotë Akinkotu, reporteri për Punch në Nigeri, gjë që  ka rezultuar e dobishme 

në raportimin e tij. 

Raportimi i COVID-19 duhet të bëhet me respektimin maksimal për jetët dhe sensibilitetet 

njerëzore,  veçanërisht në këtë kohë pasigurie të madhe. 

 


